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FREDSWEEKEND 20. OG 21. SEPTEMBER 
I KØBENHAVN
SEMINAR OM SAMARBEJDE 
I DET DANSKE FREDSMILJØ

Lørdag den 20. september kl. 12.00-22.00 
og søndag den 21. september kl. 10.00-15.00
VerdensKulturCentret, Nørre Allé 7, København N

Konstruktivt og kreativt samarbejde uden fl ertalsafgørelser og skuffede mindretal.
Seminar om hvordan man undgår det traditionelle demokratis tendens til diskussion, fl ertalspres 
og skuffede mindretal. 
• Præsentation af metoder til organisationsudvikling med effektivt og rationelt samarbejde. 
• Mindre diskussion, meget bedre snak - hurtigere vej til handling. 
• Metoderne afprøves i fi re workshops om udvikling af fredsministerium.dk’s aktuelle opgaver:
• Hvordan får vi oprettet et fredsministerium i statsligt regi? 
• Hvordan kan vi påvirke planen om indkøb af nye krigsfl y? 
• Hvordan kan vi skabe et mediesamarbejde i fredsbevægelsen?
• Hvordan kan vi opnå en reel og uvildig evaluering af dansk krigspolitik?

Søndag formiddag har vi inviteret Isabel Bramsen og Tyge Lehmann til at indlede dialog om 
freds- og konfl iktforskning og FN’s rolle i internationale konfl ikter.

FREDSMANIFESTATION
 Søndag 21. september 17.00 – 19.00
Søren Kirkegaards Plads, København

FredsVagten foran Christiansborg fl ytter denne aften til pladsen foran 
the Dome of Visions. 
Mød op, og vær med til at markere FNs Internationale Fredsdag med musik og fredssange.

WAR IS OVER
FREDSKONCERT MED MIDDLE EAST PEACE ORCHESTRA
Søndag 21. september 19.00 – 22.00
DOME OF VISIONS: Søren Kirkegaards Plads, København

Aldrig mere krig var ikke bare parolen   efter 1. Verdenskrigs hærgen. Det er fortsat Fredsministe-
rium.dks vision, og derfor markerer vi 100-året netop på FN’s Internationale Fredsdag med en 
eksklusiv fredskoncert. Middle East Peace Orchestra giver koncert som del af Golden Days Festi-
vals tema “KRIG No 1” - om krigen, der skulle ende alle krige. 
Koncerten kan fi ndes i festivalens program og på dens hjemmeside:
http://goldendaysfestival.dk/event/war-over 
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PROGRAM FOR FREDSWEEKEND 20. OG 21. SEPTEMBER
Seminar om samarbejdet i det danske fredsmiljø

LØRDAG 20. september

12.00 – 12.15  Velkomst, præsentation af program og fredsoplæg 
  Frants Villadsen, fredsministerium.dk 

12.15 – 13.15  Organisationsudvikling og måder at udvikle konkrete ideer 
  Frands Frydendal, Aldrig Mere Krig

13.15 – 14.00  Frokostpause

14.00 – 17.00  Udvikling af fælles aktiviteter og kampagner. Hver workshop indledes med et 5   
  minutters oplæg og kortfattet tekst fra i 
  forvejen udpegede personer. Udviklingsarbejdet ledes af 
  Frands Frydendal (AMK)

14.00 – 15.00 a) Workshop om et statsligt fredsministeriums arbejdsopgaver / Frants Villadsen
15.00 – 16.00 b) Workshop om kampagne mod dansk indkøb af krigsfl y / Helge Ratzer
16.00 – 17.00 c) Workshop om politisk opgør med dansk krigspolitik / Hasse Schneidermann
17.00 – 18.00 d) Workshop om fælles mediestrategi i fredsmiljøet / Tom Vilmer Paamand

18.00 – 19.00  Aftensmad / Pause

20.00 – 22.00  Om sociokrati og efterfølgende dialog om samarbejde i fredsmiljøet
  Indledning ved Frands Frydendal, Aldrig mere Krig

SØNDAG 21. september

10.00 – 12.00  Dialog om fredelig konfl iktløsning 
  Konfl ikt- og fredsforskning i Danmark 
  Isabel Bramsen er Ph.d. stipendiat i Centre for Resolution of International   
  Confl icts, CRIC og formand for 
  Rådet for International Konfl iktløsning, RIKO 

  FN’s rolle i international konfl iktløsning
  Tyge Lehmann er tidligere FN menneskerettighedsambassadør og nuvæ   
  rende bestyrelsesmedlem i Humanity in Action - Danmark

12.00 – 13.00  Frokostpause

13.00 – 15.00  Videreudvikling af gruppernes arbejde og afslutning

17.00 – 19.00  FREDSMANIFESTATION

19.00 – 22.00  WAR IS OVER
  FREDSKONCERT MED MIDDLE EAST PEACE ORCHESTRA
  DOME OF VISIONS


